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Ràdio i televisió

Objectius
 

- Enumerar els components que formen part d’una ràdio i d’una televisió
- Explicar la tècnica de modulació d’ona.
- Reconèixer  la  influència  de  l’electromagnetisme  en  relació  a  les 

comunicacions, i la seva influència sobre la societat.

Descripció de l’activitat
L’activitat treballa sobre dos blocs, al final de cada bloc es fan unes qüestions 

- En  el  primer  bloc  hi  ha  dos  vídeos  (“Modulació  i  freqüència”  i  “El 
receptor de ràdio”) de la sèrie In Situ, i dues fitxes de la web “Com 
funcionen les coses 2.0” (“Radioreceptor” i “Radiotransmissor”). 

- En  el  segon  bloc  hi  ha  dos  vídeos  (“El  televisor”,  “Novetats  en 
televisió”), un de la sèrie In Situ i l’altre del programa de TV3 Bit a Bit. 
Es complementa amb una fitxa de la web “Com funcionen les coses 
2.0” (“Televisió”). 

Com activitats d’ampliació i reforç hi ha articles i vídeos referents a televisors 
de plasma, LCD i LED.

Aula 
Aula ordinària

Temporització 
1 h a l’aula ordinària.

Recursos emprats  
Ordinador

Aspectes didàctics i metodològics 
Es  recomana fer  arribar  el  document  MA_Ràdio_i_televisió.pdf  a  l’alumnat 
(via correu, moodle, etc.), que elabori un document de resposta en Word o 
OpenOffice i que al final de classe el faci arribar al/la professor/a per tal de 
poder-lo valorar. 
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http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17070&p_ex=in%20situ&p_to=radio&p_niv=2221&p_are=2268&p_num=3
http://www.xtec.cat/aulanet/comfuncionen/data/tvco0m.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=20946&p_ex=la%20televisi%F3&p_num=3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=20946&p_ex=la%20televisi%F3&p_num=3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17021&p_num=3
http://www.xtec.cat/aulanet/comfuncionen/data/rado0m.htm
http://www.xtec.cat/aulanet/comfuncionen/data/radi0m.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17025&p_ex=in%20situ&p_to=radio&p_niv=2221&p_are=2268&p_num=3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17025&p_ex=in%20situ&p_to=radio&p_niv=2221&p_are=2268&p_num=3
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.en
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

- Ona, freqüència i longitud d’ona.
- Modulació d’ona per amplitud i per freqüència.
- Descripció d’un radioreceptor i un radiotransmissor.
- Descripció de les parts d’un televisor.
- El tub de raigs catòdics (circuits de crominància, luminància i 

sincronització).
- Televisors LED, LCD i plasma.
- Televisors 3D.
- Televisors i internet.

Convé destacar les següents competències:
- Coneixement i interacció amb el món físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Connexions amb l’àrea de les Ciències Socials. 

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Ràdio_i_televisió.pdf
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.en

